
Meeleavaldused USAs jätkuvad, 
enamjaolt küll rahulikumalt. Dis-
tantsilt jääb tihti mõistmatuks, miks 
kuskil kaugel keegi mingi asjaga ra-
hul pole. Inimesel on ikka komme 
ratsionaliseerida asju, mis oma hä-
bitus kurjuses ei tundu loogilised.

Et inimesed pole lihtsalt head 
või kurjad, vaid enamasti on meis 
kõigis annus üht ja näpuotsaga ka 
teist. Et vahel juhtuvad halvad as-
jad lihtsalt niisama või on need ala-
ti juhtunud ja meie märkame alles 
nüüd. Et inimene, kes väidetavalt 
kasutas valeraha, sureb politseini-
ku põlve all või saab põgenedes kuu-
li selga, on selline ebaloogilisus, 
mille seletamiseks peab ju olema 
mõistlik põhjus.

Minevik polnud just laitmatu, 
äkki ikka hakkas vastu, see ei ole ju 
võimalik, et üks inimene pisikuri-
teo eest ära tapetakse. See ei saa 
olla oluline, ei saa olla meie mure, 
kuskilt kostab jälle tüdimuseni kuul-
dud hala n-sõna üldse mitte solva-
vast tähendusest. „OK, boomer.“ 
Vist on ka neid, kelle jaoks olid sur-
mad igati põhjendatud just nimelt 
nahavärvi tõttu – eks neilegi võib 
mingis mõttes kaasa tunda. Tige-
dus on üks ääretult kurnav tunne.

See ei juhtunud siin. See ei juh-
tunud „ühega meist“. Aga see juh-
tus inimestega. Ja on juhtunud ju-
ba ammu. Me märkame alles nüüd, 
mistõttu kõlavad ka nüüd üle maa-
ilma üleskutsed, millest sina ja mi-

na võib-olla päris sü-
gavuti aru ei saa. 
Aga võime ürita-
da.

GREETE 
KÕRVITS

välisuudiste toimetaja

Esimese asjana muidugi seda, 
et tuleb hoida vahemaad. Aga eest-
lasele pole see midagi uut. Kohe 
eriolukorra alguses läks käibele 
anekdoot, kuidas meie presiden-
dilt küsitakse, et kuidas Eestis tul-
lakse toime kahemeetrise vahe-
maa hoidmisega. Ja president vas-
tab, et see on tõesti keeruline, sest 
tavaliselt oleme harjunud hoidma 
vähemalt viiemeetrist vahemaad.

Mammil on olnud võimalus tut-
vustada eestlasi päris erinevatele 
välismaalastele jaapanlastest bra-
ssiillasteni. Ta on näidanud pilte 
muistsetest taludest ja rääkinud, 
et meile on meeldinud olla omaet-
te. Parim oli, kui naabri maja oma 
õue ära ei paistnud, või kui paistis-
ki, siis istutasid kuuseheki ette. Meil 
on päris suur isiklik ruum ja me ei 
kipu liiga sageli kallistama isegi 
pereliikmeid, ammuks siis võhivõõ-
raid. Mammi teab peret, kel oli kir-
jutamata reegel, et kallistatakse 
sünnipäevadel, aastavahetusel ja 
emadepäeval. Kas just päris nii, aga 
enam-vähem nii käituvad ju kõik 
eestlaste pered – kallistamiseks 
peab olema mingi eriline põhjus. 
Eks see on aidanud meid ka sel kat-
kuajal – erinevalt lõunaeurooplas-
test võis meile ikkagi teatud vaba-
duse jätta ega pidanud meid päri-
selt koju luku taha panema.

Õnnest puudu vaid
geiabielude keelamine?

Olgu kallistamisega veel, kui-
das on, aga võõraste inimeste mu-
sitamine on mammi meelest ikka 
päris võõrik. Ema oli talle juba väik-
sena õpetanud, et võõraste inimes-
te musitamisest tuleb hoiduda, sest 
ega siis krooniviirus ole ainus nak-
kushaigus maailmas.

Siinkohal tuleb mammile meel-
de kunagine hüper-super musita-
ja Leonid Iljitš Brežnev. Kuulsaim 
tema suudlustest on ilmselt oma-
aegse SDV esimese mehe Erich Ho-
neckeriga.  Aga räägitakse lugu ka 
sellest, kuidas tema erirong hak-
kas kuskilt omaaegse idabloki rii-
gist lahkuma, kui juba liikuvas ron-
gis avastati, et Brežnevit pole. Te-
ma nimelt oli perroonil ikka veel 
ametis iga viimase kui meessoost 
isendi hüvastijätuks suudlemise-
ga.

Miks küll viib see mammi mõt-
ted sellele, et Leonid Iljitši puhul 
oli tegu latentse geiga? Mitte et 
Brežnev oleks kuidagi meeleheit-
likult püüdnud tõestada, et ta se-
da ei ole, sest tema tundus olevat 
lihtsalt napakas. Aga kindlasti on 
paljud tähele pannud, et kõige in-
nukamalt püüavad ennast tõesta-

da just need, kes tahavad väga kus-
kile kuuluda, aga pole veel päriselt 
omaks võetud. Nagu teismelised, 
kelle suurim soov on sobituda mõn-
da kampa, aga keda päriselt veel ei 
usaldata. Või sünnipärased geid, 
kes ei taha kapist välja tulla, vaid 
püüavad kõigest hingest olla he-
terod? Sellest saaks isegi aru, kui 
homoseksuaalsus oleks endiselt 
kuritegu, aga ei ole ju. Või mõne 
meelest ikka veel on?

Eriolukord polnud veel isegi lõp-
penud, kui Jaak Valge juba kirju-
tas, et tuleb korraldada referen-
dum homoseksuaalsete inimeste 
abielu keelamise asjus. Nagu see 
oleks tõesti meie suurim probleem 
olukorras, kus majandus kukub ki-
vina ja nii paljud inimesed jäävad 
sissetulekust ilma. Kas tõesti pääs-
tab geiabielude välistamine meid 
kogu sellest jamast?   

Siinkohal ei saa mammi jätta 
ütlemata, et suhtub referendumi-
tesse väikse eelarvamusega – eri-
ti pärast Brexitit. Kui Suurbritan-
nias õnnestus inimesed ära lolli-
tada, siis miks kusagil mujal teisi-
ti peaks olema? Võtke või seesama 
geide juhtum. Enamikule inimes-
tele ei lähe kellegi magamistoas 
toimuv vähimatki korda. Hääletus-
kastide juurde võtavad järjekorda 
vaid need, kelle jaoks geiabielude 
keelamine on see viimane piisk, 
mis neil veel täiuslikust õnnest 
puudu on. Nii et isegi kui referen-
dumist võtab osa 10% elanikkon-
nast ja 80% neist ütleb ei, siis võib-
ki juubeldada, et selline on eesti 
rahva soov. 

Eriti huvitavaks läheks asi mui-
dugi siis, kui referendumile pan-
daks kodanikupalk . Šveitslased, 
muide, hääletasid referendumil ko-

danikupalga maha. Mammi ei ku-
juta küll ette, kellel võiks midagi 
olla raha vastu, mida saab mitte 
midagi tehes.

Jõudsime kommunismile 
jupikese lähemale

Üks asi, mis mammit eriolukor-
ra ajal hirmutas, oli see, kui rae-
vukaks mõned inimesed muutu-
sid. Miks me üldse saarlastele ap-
pi läheme? Ise nad selle jama en-
dale kaela tõid! Pandagu piirid kin-
ni, kes sees, see sees, kes väljas, 
see väljas! Ja nii võiks see jäädagi. 
Nagu igatsetaks tõsimeeli tagasi 
nõukogude aega, kui piirid olid 
kinni ja raha asemel käibisid lepa-
lehed.

Mis mammit kurvastas, oli see, 
et kui tavaliselt rasked ajad ühen-
davad inimesi, siis mitte seekord. 
Vastupidi, lõhenemisele püüti ha-
gu alla panna ja igasuguseid ime-
likke seadusemuudatusi läbi suru-
da. Mis õpetab selgelt, et igasu-
guste eriolukordade ajal peab ava-
likkus olema eriti terane.

Ja lõpuks – eriolukorra ajal kas-
vas plahvatuslikult kontaktivaba 
toidutellimine. Vanem põlvkond 
mäletab kindlasti Nikita Sergeje-
vitš Hruštšovi, kes propageeris mai-
sikasvatust kõigil laiuskraadidel ja 
lubas meile täiuslikku, geivaba õn-
ne kommunistlikus ilmakorras. 
Kord esinenud ta kommunistlike 
noorte ees. Tööeesrindlasest tü-
tarlapsel lubati parteijuhile küsi-
mus esitada. Ja tema küsis: „Niki-
ta Sergejevitš, kas vastab tõele, et 
kommunismi saabudes hakkame 
toiduaineid tellima telefoni teel?“

Niisiis viis viirus meid kom-
munismile jupikese maad lähe-
male.
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Mõnedest kulutustest pole võimalik loo-
buda ka kõige valusama majanduskriisi või 
isiklike raskuste tingimustes – näiteks ras-
ked haigused tabavad inimesi sageli ootama-
tult ning nende ravimist pole võimalik pare-
mate aegadeni edasi lükata. Seda teab hästi 
vähiravifond Kingitud Elu, mille kontole on 
kogunenud 150 000eurone 
miinus, sest majanduskriisi 
hakul ei saa paljud ettevõtted 
ja eraisikud endale senises 
mahus heategevust lubada 
(koroonapuhangu tõttu sule-
tud kaubanduskeskustes pol-
nud võimalik ka annetusi koguda), samas kui 
vähki haigestumine pole vähenenud.  

Haigete tarvis soetatud ravimitelt koorib 
riik käibemaksu aga ikka vanaviisi, mis selle 
aasta peale tähendab kokku 120 000eurost 
tulu riigikassasse. See raha koguneb samade 
inimeste ravi pealt, kelle ravimise kulu hin-
dab haigekassa ja seega ka riik maksumaks-
jatele üle jõu käivaks. Muidugi ei puuduta 
see vastuolu üksnes vähiravifondi.

Kui 9% käibemaksumäär ravimitele ja eri-
vajadustega inimeste abivahenditele on 

möödunud majanduskriisi tulem – varem oli 
see 5% –, siis kas praegusel valitsusel jagub 
julgust ujuda vastuvoolu? 

Lootust selleks võiks anda EKRE kuulumi-
ne võimuliitu – mäletatavasti taotles toona-
ne opositsioonierakond ravimite käibemak-
sust vabastamist. Veelgi enam – kui käibe-

maksulangetust pooldava 
sotsiaalministeeriumi sõnul 
seisab asi rahandusministee-
riumi taga, siis ongi rahan-
dusministri portfelli hoidval 
EKRE-l soodne võimalus va-
rasem lubadus lõpuks ellu 

viia. Seda kummastavam on, kui rahandus-
minister Martin Helme juhib jutu hoopis rii-
gieelarvest jagatavatele toetustele – kas riik-
likku tuge vähiravifondile kavatsetakse suu-
rendada teatud rahvuskonservatiividele vas-
tumeelt olevate mittetulundusühingute ar-
velt?

Milline on õiglane lahendus, sellele võik-
sid juba mõelda ka alles sügisel kogunevad 
riigikogulased – et majanduskriisi põhi pole 
eeldatavasti veel käes, satuvad üha suurema 
surve alla ka heategijad.
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AGA MIKS

JAANIÕHTUL
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Ikkagi nendest 
mässudest

JUHTK IR I
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Mida on viirus meile 
õpetanud, küsib mammi

ENE PAJULA
ajakirjanik

Majandus kukub kivina ja
nii paljud inimesed jäävad
sissetulekust ilma. Kas
tõesti päästab geiabielude 
välistamine meid kogu
 sellest jamast?

„ Kui tekib vastutuse küsimus, siis
peab see olema väga kindlalt
tõendatud. Me ei saa #metoo-asja
nõukogus teha – siis me lihtsalt
tambime inimese mutta ja rikume tal
terve elu ära.“
Estonia teatri nõukogu liige Helle-Moonika Helme sõnul peaks teatriju-

hi Aivar Mäe kohta esitatud ahistamissüüdistusi uurima prokuratuur. PM

TSITAAT

SE I SUKOHT

See 120 000eurone 
tulu riigikassasse ko-
guneb samade inimes-
te ravi pealt, kelle ravi-
mise kulu hindab riik 
meile üle jõu käivaks.
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